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ثانيا  //السيرة العلمية واألكاديمية
 .1الدراسات األولية – مديرية تربية بغداد  -الكرخ
االبتدائية
املتوسطة
االعدادية

ابتدائية الزبيربن العوام – العامرية  -بغداد
اسامة بن زيد – العامرية  -بغداد
عدنان خيرهللا – العامرية  -بغداد

 .2املؤهالت األكاديمية (الشهادات الجامعية)
البكالوريوس
املاجستير
عنوانها
الدكتوراه
عنوانها

بكالوريوس علوم حياة  -كلية العلوم – الجامعة املستنصرية – 1996-1995
ماجستيرفي االحياء املجهرية  -كلية العلوم – الجامعة املستنصرية – 1999
Staphyollococin extraction from Staphylococcus aureus and study its effect on some immune cells
دكتوراه فلسفة في االحياء املجهرية  -كلية العلوم – الجامعة املستنصرية – 2003
Bacterial, biochemical and molecular study on Staphylococcus aureus

 .3االختصاص العام واالختصاص الدقيق
االختصاص العام
االختصاص الدق ــيق

علوم حياة
احياء مجهرية

 .4الدرجات العلمية والترقيات
مدرس مساعد
مدرس
استاذ مساعد
استاذ

الحصول الى مرتبة مدرس في جامعة تكريت بتاريخ تعييني 2005 -7-13
الترقية الى مرتبة استاذ مساعد في جامعة تكريت بتاريخ 2009 - 10 – 27
الترقية الى مرتبة استاذ في جامعة سامراء بتاريخ 2020 - 1 – 27

 .5املهام العلمية الوظيفية السابقة والحالية
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

رئيس قسم علوم الحياة  -كلية التربية -سامراء  -جامعة تكريت 2010 – 2006
معاون العميد للشؤون االدارية  -كلية التربية -سامراء-جامعة تكريت 2011 – 2010
معاون العميد للشؤون االدارية  -كلية العلوم التطبيقية – جامعة سامراء 2015 – 2011
رئيس قسم التحليالت املرضية  -كلية العلوم التطبيقية – جامعة سامراء 2017 – 2016
رئيس اللجنة العلمية لقسم التحليالت املرضية منذ نشأته ولحد االن
رئيس لجنة الترقيات العلمية في كلية العلوم التطبيقية – جامعة سامراء 2020
رئيس لجنة الدراسات العليا في كلية العلوم التطبيقية – جامعة سامراء 2020

 .6كتب الشكروالتقـ ــدير
العديد من كتب الشكريتجاوز الـ  50كتاب ،وعدد منها من السيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي وبعض رؤساء الجامعات وعمداء الكليات

 .7النشاطات االجتماعية واألكاديمية العامة
 .1رئيس وعضو لجان املناقشات للدراسات العليا وفي جامعات مختلفة
 .2مقييم علمي ملجالت علمية عديدة
 .3مقييم علمي لكليات وجامعات مختلفة

 .8املواضيع العلمية التي قمت بتدريسها
الدراسات األولية

الدراسات العليا
(املاجستيروالدكتوراه)

.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.1
.2
.3

علم االحياء العام
علم الخلية
منهجية البحث العلمي
الجراثيم واملناعة
مصطلحات علوم طبية
تشخيص احياء مجهرية طبية
علم املناعة
تشخيص احياء مجهرية طبية
علم املناعة العامة والسريرية
علم املضادات الحيوية

 .9املشاركة باملؤتمرات والدورات التدريبية داخل وخارج القطر

.1
.2
.3
.4
.5
.6

املؤتمر العلمي الرابع لعلوم الحياة  2012جامعه دهوك – كلية العلوم وما تاله من مؤتمرات فيها
املؤتمرالعلمي الثاني  2006جامعة تكريت – كلية تربية – سامراء وما تاله من مؤتمرات فيها
املؤتمرالعلمي الرابع جامعة تكريت – كلية تربية –وما تاله من مؤتمرات فيها
ملؤتمرالعلمي الثالث جامعة تكريت – كلية العلوم –وما تاله من مؤتمرات فيها
املؤتمر العلمي الدولي الثاني في الجامعة املستنصرية
والعديد من املؤتمرات الداخلية والخارجية في الدول العربية

 -10االشراف على طلبة الدراسات العليا
ت اسم الطالب وكليته ومستوى
دراسته
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Determination of bacterial and ecological contamination for tigrit
حارث احمد مصطفى – ماجستير-
river in samarra city
جامعة تكريت/كلية التربية
Isolation of campylobacter bacteria that causing diarrhea in patients of
وهران خضيرعباس – ماجستير-
tikrit city and diagnosis by PCR
جامعة تكريت/كلية التربية
Isolation of bacteroid fragilis from patient in samarra city and study the
سراب خليل حسين – ماجستير-
effect of antibiotic combination on it.
جامعة تكريت/كلية التربية
عهود مزاحم شاكر–دكتوراه  -جامعة Study the effect of Klebsilla pneumoniae antigen on immunity
situation for Entamoeba histolytica infected rabbit
تكريت  /كلية التربية
Fate of Staphylococcus aureus as a food borne pathogens during
هند فاضل حسن – ماجستير-
osmotic dehydration and subsequent storage of carrots
جامعة تكريت/كلية الزراعة
Study multy kind of conservation on food bacterial contamination
نورسرحان  -ماجستير -جامعة
تكريت/كلية الزراعة
Effect of Antimicrobial Agents Extracted from American cockroach
االء علي هنديرة – ماجستير -جامعة
Insect Periplaneta americana on some species of microbes
سامراء /كلية التربية
The effect of free redicals on metabolism of some human
رؤى – ماجستير -جامعة
pathogenic bacterial species
سامراء/كلية التربية
A study of some plants extracts efficacy as antimicrobials
وئام – دبلوم عالي -جامعة
تكريت/كلية العلوم

 - 11اساتذتي
ت االسم واللقب
1
2
3
4
5

عنوان رسالة املاجستيرأو اطروحة الدكتوراه

االستاذ الدكتورعبد الواحد باقر
االستاذ الدكتور رجوة حسن عيس ى
االستاذ الدكتورحسين حسن خانقاه
االستاذ الدكتوررياض عبد الحسين دلول
االستاذ الدكتورنزاراحمد ناجي الناصري

التخصص
احياء مجهرية غذائية وصناعية
علم املناعة
بايلوجي جزيئي
وراثة احياء مجهرية
كيمياء حيوية

تأريخ
املناقشة
2011
2012
2013
2014
2015
2015
2019
2019
2019

Published Articles
العنوان
Staphyollococin extraction from Staphylococcus aureus and study its effect on some
immune cells
Study the effect of some herbal extract on the bacterial species isolate from hospitals
contamination in salah al_din city.
Isolate the causes of UTI from patient in tikrit city and Study the effect of some herbal
extract on it.
Study the effect of some vitamin on growth and metaboilsim of gram positive and
negative bacteria species.
Study the effect of acidophilic milk on enterobacteriacease family in the white mice
normal flora.
Study the effect of acidophilic milk on bone marrow mitotic index in the white mice.
Isolation of campylobacter bacteria that causing diarrhea in patients of tikrit city and
diagnosis by PCR
Isolation of bacteroid fragilis from patient in samarra city and study the effect of
antibiotic combination on it.
Study of Effect of Klebsiella pneumonia O-antigen as a immune catalyzer for laboratory
rabbits infected with Entamoeba histolytica
Stady of Effect of Klebsiella pneumonia K- a ntigen as a immune catalyzer for laboratory
rabbits infected with Entamoeba histolytica
Study the Effect of Lactic Acid Producing Bacteriaon the Infecting Entamoeba Histolytica
in Mice
Effectiveness of Edible Coatings on Inhibition of Contaminated Microorganisms for
Samples of some Foods
Effect of Osmotic Dehydration and Storage Conditions of the Carrot on the Survival of
Staphylococcus aureus
The Study of Antibacterial Effects of Combining Some Medicinal Plants with Certain
Antibiotics Against the Multidrug-Resistant E. coli.
Effect of Antimicrobial Agents Extracted fromAmerican cockroach Insect Periplaneta
americanaL. on some species of microbes
Effect of free radicals on bacterial sensitivity to antibiotics in some pathogenic bacterial
species
Study of the relationship between various bacterial infections and lipid profile in
Samarra Hospital patients

 البحوث املنشورة- 13
الناشروتاريخ النشر
Sora min raa journal- education
college 2007 Vol. 6(3)
Tikrit university- agriculture
science journal 2009
Tikrit university- agriculture
science journal 2009
Tikrit university- agriculture
science journal 2009
Tikrit university- science journal
2010 Vol. 15 (3)
education forth Conference journal
college 2011
Tikrit university- mediacal journal
2013 Vol. 19(2): 269-279
Tikrit university- science journal
2016 Vol.21 (5)
Al-Anbar Journal of Veterinary
Sciences 2014 Vol.2(7)
Tikrit university- science journal
2017 Vol.22(3)
International Journal for Sciences
and Technology 2016 Vol. 11(1)
Journal of Tikrit University For
Agriculture Sciences 2017
Journal of Tikrit University For
Agriculture Sciences 2017 Vol. 3(17)
Tikrit Journal for Agricultural
Sciences 2019 19 (2): 84-92
Indian Journal of Forensic Medicine
& Toxicology vol 14 issue 1 -2020
Journal of global pharma
technology 2020 -accept latter
Annals of Tropical Medicine &
Public Health Volume 23 issue 6

The effectiveness of aqueous extract of grape seeds Vitis vinifera as an antibiotic for
some microorganisms and its Protective role histology for liver, kidney in Mice
Attempting to reduce the infection with Shigella flexneri by Therapeutic Lactobacillus
plantrum in white rabbits
Contraceptives Impact on the Bacterial Vaginal Flora and its Relationship to Frequent
Vaginal Infection
Inhibition flagellin gene expression responsible for the movement of Helicobacter pylori
bacteria exposition of pomegranate peel extract

Indian Journal of Forensic Medicine
& Toxicology Vol. 14, No. 2
Journal of Research on the
Lepidoptera Volume 51 (1): 596-604
EurAsian Journal of BioScienceVolume 14 issue 1: 2043-2048, 2020
EurAsian Journal of BioScienceVolume 15 issue 1

الترجمة والتأليف والنشاط البحثي
)ISBN: 1090869922978( 2017 الوجيزفي البكتريا الطبية-1
)ISBN: 9789922908625( 2017  الوافي في املناعة-2

لجان مناقشة طلبة الدراسات العليا
لقد تم مناقشة العديد من رسائل املاجستير واطاريح الدكتوراه تجاوز عددها االربعين وفي جامعات وكليات متنوعة في بلدنا العزيز

